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BÁO CÁO 

Kết quả công tác giúp đỡ xã khu vực III năm 2022  
 

 

Căn cứ Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụ trách, giúp đỡ 

các xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Sơn La; Công văn số 1964/SNV-XDCQ-

CTTN ngày 03/11/2022 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả phụ trách, giúp 

đỡ xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022, Ban Dân tộc báo cáo kết 

quả triển khai, thực hiện giúp đỡ xã khu vực III như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Cơ quan được phân công giúp đỡ: Ban Dân tộc tỉnh; 

2. Xã được phân công giúp đỡ: Xã Phiêng Cằm, Huyện Mai Sơn. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Việc xây dựng Kế hoạch giúp đỡ; việc phân công lãnh đạo phụ 

trách công tác giúp đỡ  

- Ngày 05/01/2022, Chi bộ Ban Dân tộc đã ban hành Nghị quyết số 06-

NQ-CB về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã Phiêng Cằm, huyện 

Mai Sơn theo Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh; 

- Ngày 11/01/2022, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-BDT 

của Ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ giúp đỡ xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn 

năm 2022. 

2. Kết quả triển khai giúp đỡ xã 

2.1. Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, của tỉnh. 

- Ngay từ đầu năm, Ban Dân tộc đã đến làm việc với xã, quán triệt các 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh để Đảng 

uỷ, chính quyền và nhân dân xã nắm được các chương trình mục tiêu quốc gia 

đầu tư, hỗ trợ vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần tại Nghị quyết 

số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 

- 2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệ 

chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Nghị 

quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 
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Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021-2025. 

- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá, in, phát tờ rơi tuyên truyền Luật Hôn 

nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các 

nội dung liên quan đến tình trạng Tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống cho các cặp 

vợ chồng trẻ, thanh niên, học sinh tại các trường TH, THCS trên địa bàn xã. 

2.2. Tình hình an ninh, chính trị, kinh tế - xã hội, diễn biến tư tưởng cán 

bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã 

- Qua báo cáo của Đảng uỷ, UBND xã cũng như tiếp xúc người dân, nắm 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã đã có nhiều khởi sắc, người dân đã 

biết áp dụng KHKT vào sản xuất, tình trạng đói nghèo người dân trên địa bàn 

giảm rõ rệt so với những năm trước. 

- Tình hình an ninh, chính trị được giữ vững; tư tưởng cán bộ, đảng viên 

và nhân dân trên địa bàn yên tâm công tác, lao động sản xuất…  

2.3. Việc bố trí cán lãnh đạo hoặc chuyên viên về xã để nắm bắt, tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc 

- Ban Dân tộc ban hành Quyết định số 16/QĐ-BDT ngày 10/02/2022 của 

Ban Dân tộc về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Dân tộc, trong đó phân 

công đồng chí Lường Văn Toán - Phó Trưởng ban Dân tộc tham mưu nhiệm vụ 

giúp đỡ xã Phiêng Cằm theo quyết định phân công phụ trách xã khu vực III của 

của UBND tỉnh; 

- Ngoài phân công lãnh đạo, Ban Dân tộc cử 01 chuyên viên thuộc phòng 

Tổng hợp - Hành chính của cơ quan chuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thông 

tin thường xuyên của xã để kịp thời đề xuất kiến nghị, phản ánh, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc của xã. 

2.4. Tham dự các cuộc họp của Đảng uỷ, HĐND, UBND và các đoàn thể 

chính trị xã hội ở xã, bản trong các đợt tổng kết, đại hội, sơ kết: Không. 

2.5. Việc giúp đỡ xã về kỹ thuật, vật chất 

- Ngày 24/01/2022, Ban Dân tộc tổ chức đoàn công tác đến làm việc với 

Đảng, HĐND, UBND và trao quà Tết của Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc cho 

người có uy tín  trên địa bàn xã Phiêng Cằm với số tiền là 15.000.000, trong đó: 

Quà Tết của Uỷ ban Dân tộc: 3.500.000 đồng; quà Tết của Ban Dân tộc:  

11.500.000 đồng.  

- Ngày 17/6/2022, Ban Dân tộc đã tổ chức đoàn công tác đến làm việc với 

Đảng uỷ, UBND xã Phiêng Cằm để nắm tình hình phát triển KT-XH, chính trị, 

an ninh, quốc phòng trên địa bàn xã, tặng quà cho UBND xã Phiêng Cằm và 02 

cháu học sinh với tổng số tiền là 14.500.000 đồng, trong đó: Tặng cho UBND xã 

01 bộ bàn ghế Hội trường sau thanh lý, trị giá 10.000.000 triệu đồng; tặng học 

bổng cho 02 cháu học sinh mồ côi Trường Tiểu học Phiêng Cằm 2, năm học 

2021 - 2022 với số tiền 4.500.000 đồng và một số quyển vở viết.  
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- Ngày 26/7/2022, Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND xã Phiêng Cằm 

thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 06 gia đình Thương binh - Liệt sĩ trên địa 

bàn xã với số 2.400.000 đồng.  

- Ngày 11/11/2022, Ban Dân tộc có đoàn công tác đến xã làm việc và trao 

quà cho cụm sinh hoạt dân cư Lọng Hỏm nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 

với số tiền 2.500.000 đồng. 

Ngoài giúp đỡ về vật chất, Ban Dân tộc đề xuất, tham mưu phối hợp với 

các Sở, ngành, UBND huyện Mai Sơn phân bổ nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng 

thuộc dự án 4 chương trình MTQG để mở tuyến đường liên xã Chiềng Dong - 

Phiêng Cằm với tổng vốn là 80 tỷ đồng nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong 

vùng vận chuyển hàng hoá, đi lại được dễ dàng. 

2.6. Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch 

 Các nội dung đề ra trong kế hoạch giúp đỡ xã Phiêng Cằm năm 2022, cơ 

bản đạt 100% của 7 nội dung (nắm bắt tình hình về phát triển KT-XH, an ninh, 

chính trị trên địa bàn xã; tổ chức thăm hỏi, tặng quà ngày lễ, Tết các đối tượng 
chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; ban hành nghị quyết của Chi bộ về 
lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ xã; Phối hợp với xã phấn đấu thực hiện hoàn thành 01 

tiêu chí nông thôn mới, cụ thể là tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất; phối hợp với 
các Sở, ban, ngành, UBND huyện Mai Sơn huy động các nguồn vốn thuộc 
chương trình MTQG đầu tư vào xã; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn xã (đã có Kế hoạch, văn 
bản chỉ đạo đang thực hiện, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 12/2022); tham 

gia họp cùng xã để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của xã và tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc). 

3. Công tác phối hợp giữa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với UBND 

huyện trong chỉ đạo và giúp đỡ xã khu vực III 

- Ban Dân tộc thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện,     

trong việc phân bổ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia cho huyện và xã 

đảm bảo hài hoà các tiêu chí cũng như cầu thực tế của xã; 

- Phối hợp với UBND huyện Mai Sơn chỉ đạo các phòng chuyên môn của 

huyện tham mưu việc phân bổ cho xã có đủ vốn đầu tư, hỗ trợ vào vùng dân tộc 

thiểu số năm 2022 và những năm tiếp theo trên địa bàn xã. 

- Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong tỉnh và ngoài 

tỉnh tài trợ kinh phí giúp xã Phiêng Cằm xoá đói, giảm nghèo bền vững, từng 

bước vươn lên làm giàu chính đáng.  

4. Đánh giá chung 

4.1. Kết quả đạt được 

- Việc đạt được 100% các nội dung trong kế hoạch đề ra năm 2022 là sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Chi uỷ Chi bộ và lãnh đạo cơ quan; 
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- Hằng quí, Ban Dân tộc và Đảng uỷ, UBND xã luôn thông tin cho nhau để 

nắm chắc tình hình phát triển KT-XH, an ninh, chính trị cũng như tình hình hoạt 

động của xã;  

- Có sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công chức, Đảng viên chi bộ Ban Dân 

tộc và Đảng uỷ, UBND, cán bộ, công chức xã Phiêng Cằm. 

4.2. Tồn tại, hạn chế: Việc thường xuyên đến xã họp giao ban, dự họp sơ, 

tổng kết cùng Đảng uỷ, HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội 

chưa được thực hiện. 

4.3. Nguyên nhân 

 Năm 2022, là năm đầu thực hiện chương trình MTQG theo Quyết định số 

1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc là cơ quan 

thường trực, chủ trì tham mưu trình cấp có thẩm quyền trong việc phân bổ, tổ chức 

họp tư vấn, xin ý kiến các Sở, ngành điều chỉnh nguồn vốn các dự án cho các cơ 

quan của tỉnh và UBND các huyện, thành phố; lực lượng biên chế của cơ quan ít 

nên không thể bố trí cán bộ, công chức giao ban, dự họp đầy đủ cùng xã.    

5. Bài học kinh nghiệm: Không; 

6. Kiến nghị, đề xuất: Không. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2023 

1. Tiếp tục vận động cán bộ, công chức trong cơ quan quyên góp một 

ngày lương giúp đỡ 02 cháu học sinh mồ côi Trường Tiểu học Phiêng Cằm 2, kỳ 

I năm học 2022 - 2023 và những năm học tiếp theo; 

2. Phối hợp với UBND huyện Mai Sơn, phòng Dân tộc huyện tiếp tục chú 

trọng lồng ghép các nguồn vốn, ưu tiên nguồn vốn Chương trình MTQG đầu tư, 

hỗ trợ nâng cấp, đầu tư mới các công trình nước sinh hoạt tập trung tại một số 

bản; đầu tư Chợ phiên tại trung tâm xã; xây dựng Nhà văn hóa bản và các hạng 

mục khác theo nhu cầu của người dân, chính quyền địa phương; 

3. Tiếp tục tuyên truyền và nắm chắc tình hình phát triển kinh tế - xã hội, 

an ninh - quốc phòng, ổn định chính trị trên địa bàn;   

4. Tiếp tục thăm hỏi, động viên, tặng quà ngày Lễ, Tết kịp thời đối với 

các đối tượng chính sách; kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ kinh 

phí giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện giúp đỡ xã khu vực III 

năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh./. 
  

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Huyện uỷ, UBND huyện Mai Sơn; 

- Phòng Dân tộc huyện Mai Sơn; 

- Đảng uỷ, UBND xã Phiêng Cằm; 

- Trang TTĐT CQ; 

- Lưu: VT, THHC (Sao). 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

  

 

 
Lường Văn Toán  
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